
Uroczyste obchody jubileuszu 175 lat kolei w Krakowie 

W środowy poranek, 13 października 1847 roku o godzinie 9:30 wyruszył z krakowskiego dworca 

pierwszy pociąg do Mysłowic otwierając tym samym połączenie kolejowe Krakowa ze Śląskiem, a także 

z powstającą siecią europejskich dróg żelaznych. 

Dokładnie po 175 latach od tego historycznego wydarzenia, tym razem w czwartkowy poranek 13 

października 2022 roku, peron zabytkowego krakowskiego Dworca Głównego zapełniły setki osób 

pragnących wziąć udział w świętowaniu 175 lat kolei w Krakowie. 

 

Zebranych przywitała – mając już 112 lat – krakowska Kolejowa Orkiestra Dęta pod batutą Józefa 

Bylicy – na co dzień dyrektora Domu Kultury Kolejarza w Krakowie. Przy dźwiękach melodii patriotycznych 

zgromadzonych witali także aktorzy Fundacji Adalex w pięknych strojach z epoki oraz młodzież krakowskiego 

Technikum Komunikacji. 

 

Punktualnie o godzinie 9, po dźwiękach hejnału mariackiego, obchody otworzył 

inicjator wydarzenia, prezes Kolejowego Towarzystwa Kultury w Krakowie – 

Kazimierz Jarosz. Witając zaproszonych gości i wszystkich zgromadzonych 

przedstawił krótko rys historyczny powstawania kolei w Krakowie i Małopolsce. Data 

13 października – mówił Kazimierz Jarosz – była inspiracją dla czterech Stowarzyszeń 

– Kolejowego Towarzystwa Kultury, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Komunikacji Oddział w Krakowie,  Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki 

i Kultury „Kolejarz” z Warszawy oraz Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Krakowie. 

Te organizacje postanowiły działać wspólnie półtora roku temu i przygotować 

organizację jubileuszu, którego dziś jesteśmy świadkami. 

Patronat nad obchodami jubileuszu objęli: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewoda 

małopolski Łukasz Kmita, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, prezydent Krakowa 

Jacek Majchrowski oraz konsul generalny Węgier w Krakowie Tibor Gerencsér. 

 

 



Krakowianie już w XIX wieku docenili transport kolejowy – podkreślił w swoim 

wystąpieniu minister Andrzej Adamczyk.  Jakże dalekowzroczne były decyzje senatu 

wolnego miasta Krakowa. Zacni Krakowianie i Małopolanie robili wszystko, aby 

zrealizować pierwszą na tym terenie inwestycję kolejową. Dzisiaj, po 175 latach, 

doceniamy ówczesny wysiłek i decyzje, a kolej otwiera szerokie perspektywy przed 

wszystkimi pasażerami. Dziękuję wszystkim inicjatorom tego jubileuszowego 

przedsięwzięcia, dziękuję wszystkim kolejarzom, którzy w służbie realizują jakże wielkie 

dzieło dla Rzeczypospolitej. 

 

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita mówił m.in.: 

175 lat temu z tego miejsca odjechał pierwszy pociąg do Mysłowic. Przez lata, kiedy tu 

żyliśmy, kolej przeżywała i przeżywa wielki renesans. Dzisiaj jesteśmy  świadkami 

epokowych zmian w Krakowie, jesteśmy dumni z rozbudowy węzła krakowskiego. Kolej 

to przede wszystkim ludzie. Jesteśmy tu w tym szczególnym miejscu, które połączyło dwa 

narody – Polskę i Ukrainę. W obliczu trwającej wojny kolej w Krakowie stała się 

elementem pomocy humanitarnej. Dziękuję wszystkim, którzy tu przez lata tworzyli dobry 

klimat dla kolei. 

 

Z kolei gospodarz miasta – prezydent Krakowa Jacek Majchrowski powiedział: To, co się 

działo 175 lat temu, w czasach zaborów, było wielkim wyzwaniem ale i też wielkim 

otwarciem dla Krakowa. Dzięki włączeniu do sieci kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, 

połączeniu ze Śląskiem Kraków stał się bardziej otwartym miastem. Dziś mogę powiedzieć 

bez żadnej przesady, że mamy drugie kolejowe otwarcie Krakowa na Polskę i świat. 

Prezydent Majchrowski podkreślił, że nowe inwestycje i rozbudowa infrastruktury 

kolejowej w Krakowie i Małopolsce są efektem bardzo dobrej współpracy samorządu 

i władz wojewódzkich. Następnie wręczył prezesowi KTK Kazimierzowi Jaroszowi 

pamiątkową statuetkę w podziękowaniu za realizację obchodów 175-lecia kolei w Krakowie. 

 

W imieniu urzędu marszałkowskiego województwa małopolskiego głos zabrał 

wicemarszałek Łukasz Smółka: 

Małopolska kolej jest nowoczesna, bezpieczna i punktualna. Jest bardzo ważne, że 

w ostatnim czasie województwo rozwija nowe połączenia kolejowe. Bardzo się cieszę, że 

jest wśród nas młode pokolenie kolejarzy. To właśnie młodzież z Technikum 

Komunikacyjnego w Krakowie zdecydowała o wyborze wzoru foteli w nowoczesnym 

pociągu, który za chwilę wyruszy historyczną trasą. 

Następnie wszyscy zaproszeni goście i uczestnicy uroczystości 
jubileuszowych zajęli miejsca w pociągu specjalnym, który wyruszył do 
Trzebini. W drodze powrotnej zaplanowano postój w Krzeszowicach, 
gdzie odbyło się uroczyste otwarcie nowego parkingu przy stacji. Jak 
poinformował burmistrz Krzeszowic Wacław Gregorczyk, w ramach 
„Parkuj i jedź” powstało 137 ogólnodostępnych miejsc postojowych, 

6 dla osób niepełno-sprawnych, zatoka z przystankiem dla busów, 5 stanowisk do postoju dla osób 
odwożących pasażerów pociągu, 3 dla taksówek a także 44 stanowiska z zadaszeniem dla rowerów. 
Przewidziano również dwa stanowiska do ładowania pojazdów z napędem elektrycznym. 



 

Wszystkim przybyłym gościom zaserwowano znakomite paszteciki z barszczem, a oprawę 
muzyczną zapewniła kapela Dudek Lewicki ze śpiewającymi paniami z koła gospodyń we Frywałdzie. 

 

Po powrocie do Krakowa wszyscy chętni do kontynuowania przygody na torach mogli wsiąść 
przed dworcem Kraków Główny do zabytkowego tramwaju SN1, specjalnej linii nr 175, który 
uczestnikom obchodów zapewniło krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. 

 



Kolejnym etapem obchodów jubileuszu 175-lecia kolei w Krakowie była konferencja 
naukowo-techniczna zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP 
Oddział w Krakowie przy udziale Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów w Krakowie i Kolejowego 
Towarzystwa Kultury. Uczestnicy spotkali się w Domu Kultury Kolejarza, a dominującym tematem 
była oczywiście historia małopolskiej kolei. Swoje prelekcje przedstawili Tibor Gerencsér, Kazimierz 
Mazur, Dominik Lulewicz, Jerzy Hydzik, Leszek Zakrzewski, Marek Moczulski, Kazimierz Jarosz, 
Szymon Juszczak, Grzegorz Kmita, Łukasz Hasior i Konrad Gawłowski. Konferencję prowadził Marek 
Błeszyński, a na jej wstępie głos zabrali: Łukasz Kmita - wojewoda małopolski, Mariusz Andrzejewski 
- przewodniczący Rady Nadzorczej PKP PLK SA, Artur Martyniuk - prezes zarządu Polregio SA i Józefa 
Majerczak -  prezes krakowskiego oddziału SITK RP. 

 

 

W ramach obchodów organizatorzy przygotowali również w zabytkowym budynku Dworca 
Głównego PKP w Krakowie wystawę historyczną „Pod parą do sztandarów”, ekspozycję makiet 
kolejowych, spotkania autorskie z wydawcami i autorami książek o tematyce kolejowej, pokazy na 
symulatorach sterowania pociągiem i pracą nastawni. W arkadach na parterze Pałacu Krzysztofory 
na Rynku Głównym zwiedzający mogli obejrzeć wystawę „Ruszyła maszyna po szynach… 
w Krakowie”, gdzie zaprezentowano pochodzące ze zbiorów Muzeum Krakowa pamiątki i zabytki 
dokumentujące początki krakowskiej kolei. 

Sportowym zwieńczeniem obchodów był mecz piłkarski Kolejarze – Tramwajarze, który rozegrano 
na boisku Klubu Sportowego Kolejarz-Prokocim. Tym razem górą byli reprezentanci węższych torów, 
którzy pokonali Kolejarzy 3:1.  

Organizatorzy przewidzieli również imprezy towarzyszące dedykowane młodzieży w Zespole Szkół 
nr 1 w Krakowie. To szkolny konkurs plastyczny „Tory do przyszłości”, konkurs teatralny 
„Przedstawiamy się” pt. „ Koleją przez świat”, jesienne biegi przełajowe o puchar prezesa KTK oraz 
konferencję naukowo-techniczną w ramach III Ogólnopolskiego Zjazdu Uczniów Klas Kolejowych, 
która odbędzie się 26 października br. 



Partnerami obchodów byli: PKP Polskie Linie Kolejowe SA, PKP SA, Polregio SA, PKP Intercity SA,  
Koleje Małopolskie Sp. z o.o., MPK w Krakowie SA, Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania 
Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o., Politechnika Krakowska, Federacja Związków 
Zawodowych Kolejarzy, Gmina Krzeszowice, Muzeum Krakowa, Krakowski Klub Modelarzy 
Kolejowych, Stacja Muzeum w Warszawie, Związek Piłsudczyków RP, Zespół Szkół nr 1 w Krakowie, 
KKS Prokocim, Grupa Teatralna Adalex oraz TVP 3 i Radio Kraków, 

Obchody 175-lecia kolei w Krakowie sponsorowali także: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe 
„Bieżanów” Sp. z o.o., Koltech Infra Sp. z o.o., PHU Ramatech-Instal S.C., Spaw-Tor Sp. z o.o. sp. 
komandytowa,  Zakłady Usługowe „Południe” w Krakowie Sp. z o.o. 

Tekst, foto Jacek Kowalczyk 


